
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 iunie  2004 
Nr.29/272 
 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra următoarelor propuneri legislative: 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000  
     (P.L. nr.419/2003) 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului 
     (P.L. nr.8/2003) 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului, 
nr.69/2000 (P.L. nr.74/2003) 

Administrator



 2

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresele nr. 419/6 octombrie 2003, 

nr.8/22 aprilie 2003 şi nr. 74/19 mai 2003 – Cabinet Secretar General - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit spre dezbatere şi avizare, următoarele propuneri legislative: Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000 (P.L. nr.419/2003), iniţiată de 25 deputaţi şi nouă senatori. 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului (P.L. nr.8/2003), 
iniţiată de un deputat PSD; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 64 din Legea educaţiei fizice 
şi sportului, nr.69/2000 (P.L. nr.74/2003), iniţiată de doi deputaţi UDMR. 

2. În conformitate cu prevederile art.66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele trei propuneri legislative au fost 
dezbătute împreună şi s-a întocmit un singur raport.  

3. Plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a dispus, în şedinţa din 24 februarie 
2004, restituirea proiectului de lege şi a raportului la Comisie pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

4.  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României.  
5. La dezbaterea proiectelor de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor:  Constantin Diaconu – vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport , Mihai 
Căpăţână – director  în cadrul ANS. 

6. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei. Raportul suplimentar al 
Comisiei a fost adoptat, în şedinţa din 15 iunie 2004, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
Crt. 

Nr.crt. 
Rap. 
de 

bază 

Text iniţial 
 

Text propus de Comisie 
(Autor: Comisia) 

Motivări 

1. Punct 
nou 

introdus 
după 
pct. 7 
din 

raportul 
de bază 

Titlul III – titlu 
                 (text din Legea nr. 
69/2000) 
 

Titlul III 
Structurile administraţiei publice 

pentru sport 

1. La titlul III, titlul va avea 
următorul cuprins:  
   

 
Titlul III 

Structurile administraţiei pentru sport 
 

 

2. 8. 9. Alin.(1) al art.18, literele f), i) şi j) 
vor avea următorul cuprins: 
 
f) administrează patrimoniul din 
domeniul public şi privat al statului 
încredinţat Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi Ministerul Tineretului 
şi Sportului; 
 
i) repartizează bugetul activităţii 
sportive, constituit potrivit prezentei 

 2. La alineatul (1) al articolului 18, 
literele f), i)  şi j) vor avea următorul 
cuprins: 
“f) administrează patrimoniul din 
domeniul public şi domeniul privat al 
statului încredinţat Agenţiei Naţionale 
pentru Sport; 
 
 
i) repartizează bugetul activităţii 
sportive, constituit potrivit prezentei 

 



 4

legi, pentru: 
 
- activitatea proprie şi cea a instituţiilor 
din subordinea sa; 
- federaţiilor sportive naţionale, în 
baza contractelor de finanţare a 
programelor sportive ale acestora; 
- premierea performanţelor deosebite 
obţinute la competiţiile sportive 
internaţionale oficiale; 
 
j) autorizează afilierea federaţiilor 
sportive naţionale la federaţiile sportive 
internaţionale de profil şi la alte foruri 
continentale sau mondiale precum şi 
afilierea altor organizaţii cu profil 
sportiv la forurile internaţionale de 
specialitate. 

legi, pentru: 
 
- activitatea proprie şi cea a instituţiilor 
din subordinea sa; 
- federaţiile sportive naţionale, în baza 
contractelor de finanţare a programelor 
sportive ale acestora; 
- premierea performanţelor deosebite 
obţinute la competiţiile sportive 
internaţionale oficiale; 
 
j) autorizează afilierea federaţiilor 
sportive naţionale la federaţiile sportive 
internaţionale de profil şi la alte foruri 
continentale sau mondiale precum şi 
afilierea altor organizaţii cu profil 
sportiv la forurile internaţionale de 
specialitate. 
 

3. 11. După art.20 se introduc art.43 şi 431 
(Capitolul VII)  
 
 
 
 

3. După articolul 20  se introduce 
Capitolul III, cu următorul cuprins: 
 

“Capitolul III 
Comitetul Olimpic Român 

Art. 201 - (1)Comitetul Olimpic 
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Român este o asociaţie de interes 
naţional care se organizează şi 
funcţionează în baza statutului propriu 
elaborat în conformitate cu  prevederile 
Chartei Olimpice şi ale prezentei legi. 
 
(2) Comitetul Olimpic Român este 
persoană juridică de drept privat, de 
utilitate publică, autonomă, nonprofit, 
neguvernamentală, apolitică şi fără 
scop lucrativ. 

 
(3)Dobândirea personalităţii juridice se 
face în condiţiile legii. 
 
(4)Comitetul Olimpic Român deţine 
competenţa exclusivă pentru 
reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice 
şi la celelalte programe organizate sub 
egida Comitetului Internaţional 
Olimpic sau a asociaţiilor olimpice 
continentale. Comitetul Olimpic 
Român este unicul deţinător pe 
teritoriul României al drepturilor de 
folosire a însemnelor şi a tuturor 
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12. Alineatul (5) al art.43 va avea 
următorul conţinut: 
(5) Persoanele fizice sau juridice de pe 
teritoriul României nu pot folosi 
însemnele Comitetului Internaţional 
Olimpic, însemnele şi emblema 
Comitetului Olimpic Roman şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală 
olimpice decât cu acordul Comitetului 
Olimpic Român. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Alineatele 7, 71, 8, 9, 10, 11 şi 12 
devin alineatele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale 
art.431 care vor avea următorul 

simbolurilor olimpice specificate în 
statutul propriu, în Charta Olimpică şi 
în alte documente normative ale 
mişcării Olimpice. 
 
 
(5) Persoanele fizice sau juridice de pe 
teritoriul României nu pot folosi 
însemnele Comitetului Internaţional 
Olimpic, însemnele şi emblema 
Comitetului Olimpic Roman şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală 
olimpice decât cu acordul Comitetului 
Olimpic Român. 
 
(6) Comitetul Olimpic Român 
organizează şi coordonează activitatea 
Academiei Olimpice Române, unitate 
aflată în subordinea sa, fără 
personalitate juridică, cu atribuţii în 
dezvoltarea şi promovarea principiilor 
fundamentale ale olimpismului. 
 
 
 



 7

cuprins: 
 
Art.43 (1) Pentru realizarea obiectului 
său de activitate, Comitetul Olimpic 
Român colaborează cu instituţii 
guvernamentale şi neguvernamentale, 
asociaţii şi organizaţii de drept public 
sau privat.  
 
(2) Comitetul Olimpic Român susţine 
financiar activitatea centrelor naţionale 
de pregătire a juniorilor pe bază de 
contracte de finanţare cu  federaţiile 
sportive naţionale. Federaţiile sportive 
naţionale organizează şi conduc 
activitatea acestor centre. Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale 
colaborează şi sprijină activitatea 
centrelor olimpice naţionale de 
pregătire a juniorilor. 
 
 
 

 
 
Art.202 - (1) Pentru realizarea 
obiectului său de activitate, Comitetul 
Olimpic Român colaborează cu 
instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, asociaţii şi 
organizaţii de drept public sau privat.  
 
(2) Comitetul Olimpic Român susţine 
financiar pe bază de contracte de 
finanţare activitatea centrelor 
naţionale de pregătire a juniorilor. 
Federaţiile Sportive Naţionale conduc, 
organizează şi coordonează activitatea 
acestor centre. Agenţia Naţională 
pentru Sport, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale colaborează şi 
sprijină activitatea centrelor olimpice 
naţionale de pregătire a juniorilor. 
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(3) Sursele de finanţare ale Comitetului 
Olimpic Român pot fi: 
 
a)sume de la bugetul de stat; 
 
 
 
(4) Nivelul sumelor de la bugetul de 
stat  precum şi categoriile de cheltuieli 
ce urmează să fie finanţate din acestea 
se aprobă prin legile bugetare anuale. 
 
(5) Comitetul Olimpic Român poate 
beneficia cu prioritate, de sprijin 
financiar guvernamental pentru 
îndeplinirea programelor olimpice. 
 

(3) Sursele de finanţare ale Comitetului 
Olimpic Român pot fi: 
 
a)sume de la bugetul de stat; 
b) venituri proprii; 
c) alte surse 
 
(4) Nivelul alocaţiilor bugetare 
precum şi categoriile de cheltuieli ce 
urmează să fie finanţate din acestea se 
aprobă prin legile bugetare anuale. 
 
(5) Comitetul Olimpic Român poate 
beneficia cu prioritate, de sprijin 
financiar guvernamental pentru 
îndeplinirea programelor olimpice. 
 
(6) Comitetul Olimic Român poate 
deţine în proprietate, concesiune sau 
folosinţă imobile, baze şi instalaţii 
sportive de interes naţional. 
 
(7) Acţiunile în justiţie pentru 
valorificarea drepturilor de orice 
natură ale Comitetului Olimpic 
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Român sunt scutite de taxă de 
timbru.” 

4. 12. 14. Literele b) şi f) ale art. 21 vor 
avea următorul cuprins: 
 
b) cluburile sportive, inclusiv cele 
organizate ca societăţi comerciale, 
unităţile de   învăţământ cu program 
sau profil sportiv, palatele şi cluburile 
copiilor şi elevilor; 
 
f)  Automobil Club Român precum şi 
alte organizaţii sportive naţionale; 
 
 

4. Literele b) şi f) ale articolului 21 
vor avea următorul cuprins: 
 
“b) cluburile sportive, inclusiv cele 
organizate ca societăţi comerciale, 
unităţile de   învăţământ cu program 
sau profil sportiv, palatele şi cluburile 
copiilor şi elevilor; 
 
f) Automobil Clubul Român, pentru 
activitatea de automobilism sportiv 
şi karting sportiv;” 
 

 

5. Punct 
nou 
introdus 
după 
pct.12 
din 
raportul 
de bază  
 
 

 5. După litera f) a articolului 21 se  
introduce litera g), cu următorul 
cuprins: 
 
“g) alte organizaţii sportive 
naţionale.” 
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6. 37. 32. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 65 
vor avea următorul cuprins: 
 
Art.65 (1) Sportivii legitimaţi, care 
participă în competiţii incluse în 
calendarul intern sau internaţional 
sportiv, sunt obligaţi, după caz, să 
posede asigurarea în caz de accidente, 
în ramura de sport în care sunt 
legitimaţi. 
 
  (2) Cluburile sportive pot încheia 
pentru sportivii lor legitimaţi contracte 
de asigurare pentru risc de accident sau 
de deces survenit în cadrul 
competiţiilor sportive sau al pregătirii 
în vederea participării la competiţii. 
 
 33. La art. 65 se introduc alineatele 
3 şi 4 şi vor avea următorul cuprins: 
 
(3) Pe durata convocării  sportivilor în 
loturile naţionale ale României, 
obligaţia plăţii primelor de asigurare 
revine federaţiilor sportive naţionale, 

6. Articolul 65 va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art.65 (1) Sportivii legitimaţi, care 
participă în competiţii incluse în 
calendarul intern sau internaţional 
sportiv, sunt obligaţi, după caz, să 
posede asigurarea în caz de accidente, 
în ramura de sport în care sunt 
legitimaţi. 
 
(2) Cluburile sportive pot încheia 
pentru sportivii lor legitimaţi contracte 
de asigurare pentru risc de accident sau 
de deces intervenit în cadrul 
competiţiilor sportive sau al pregătirii 
în vederea participării la competiţii. 
 

 
 
 
(3) Pe durata convocării  sportivilor în 
loturile naţionale ale României, 
obligaţia plăţii primelor de asigurare 
revine federaţiilor sportive naţionale, 
cu excepţia situaţiilor în care 
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cu excepţia situaţiilor în care 
regulamentele internaţionale au alte 
prevederi. Aceeaşi obligaţie revine 
Comitetului Olimpic Roman pentru 
loturile care participa la Jocurile 
Olimpice sau la alte competiţii 
organizate sub egida Comitetului 
Internaţional Olimpic; 
 
(4) Suma asigurata care urmează a fi 
stipulata în contractul de asigurare se 
stabileşte in limita prevederilor 
bugetare ale structurilor sportive 
respective şi Comitetul Olimpic 
Român. 
 

regulamentele internaţionale au alte 
prevederi. Aceeaşi obligaţie revine 
Comitetului Olimpic Roman pentru 
loturile care participa la Jocurile 
Olimpice sau la alte competiţii 
organizate sub egida Comitetului 
Internaţional Olimpic. 
 
 
(4) Prima de asigurare care urmează a 
fi stipulată în contractul de asigurare se 
stabileşte în limita bugetului anual 
propriu al structurilor sportive şi al 
Comitetului Olimpic Român.” 
 

 
7. 38. 34. Alineatul 3 al art. 67 va avea 

următorul cuprins: 
 
Art. 67 (3) Bugetul anual cuprinde la 
partea de venituri, după caz:  
 
b) venituri proprii; 
 
 

7. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 
67 vor avea următorul cuprins: 
 
“(3) Bugetul anual cuprinde la partea 
de venituri, după caz:  
 
a) venituri proprii; 
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b) sume de la bugetul de stat sau 
bugetele locale acordate  de organele 
administraţiei publice centrale sau 
locale pentru finanţarea programelor 
sportive realizate de structuri sportive 
de drept privat fără scop lucrativ de 
utilitate publică; 
 
c) sume de la bugetul de stat şi de la 
bugetele locale, repartizate structurilor 
sportive de drept public de organele 
administraţiei publice centrale şi  
locale; 
 
 
 
35. Aliniatul 4, litera b) a art. 67 va 
avea următorul cuprins: 
 
(4) Bugetul anual al structurilor 
sportive se aprobã după cum urmează: 
 
 
 
 

b) sume de la bugetul de stat sau 
bugetele locale acordate  de organele 
administraţiei publice centrale sau 
locale pentru finanţarea programelor 
sportive realizate de structuri sportive 
de drept privat, fără scop lucrativ, de 
utilitate publică; 
 
c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la 
bugetele locale, repartizate structurilor 
sportive de drept public de organele 
administraţiei publice centrale şi 
locale; 
 
d) alte surse. 
 
 
 
 
(4)Bugetul anual al structurilor sportive 
se aprobã după cum urmează: 
 
“a) de adunările generale, pentru 
structurile sportive de drept privat; 
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b) de organele administraţiei publice 
centrale sau locale, în subordinea 
cărora se află, pentru structurile 
sportive de drept public. 
 
36. Alineatul 5 al art. 67 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.67(5) Structurile sportive fără 
scop patrimonial şi Comitetul 
Olimpic Român sunt scutite de 
impozite şi taxe locale. 

b) de organele administraţiei publice 
centrale sau locale în subordinea cărora 
se află, pentru structurile sportive de 
drept public.” 

 
 

 
 
 

Se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform art. 285 din 
Codul fiscal, această 
facilitate  se va aplica 
începând cu 1 
ianuarie 2005. 

8. 39. 37. Alineatul 1 al art. 68 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.68 (1) Structurile sportive fără 
scop patrimonial şi Comitetul Olimpic 
Român  sunt exceptate de la plata 
impozitului pe profit şi nu sunt 
cuprinse în sfera de aplicare a TVA, 
pentru următoarele categorii de 
venituri: 
 
a) cotizaţiile membrilor; 

 
 
 
 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 

 
Facilităţile fiscale 
cuprinse în acest 
articol de regăsesc în 
Codul fiscal la art. 15 
alin. (2) litrele: a), b), 
c), e), f), k), g), j), d), 
i) şi h). 
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c) donaţiile şi sumele sau bunurile 
primite prin sponsorizare şi mecenat; 
 
 
i) veniturile obţinute din participarea la 
competiţiile şi demonstraţiile sportive; 
 
 
38. La alineatul 1 al art. 68 se 
introduc literele noi k), k1) şi k2) cu 
următorul cuprins: 
 
k) veniturile din acţiuni întâmplătoare 
realizate şi utilizate în vederea 
îndeplinirii scopului şi obiectivelor 
statutare; 
 
k1) sumele obţinute de la bugetul de 
stat şi/sau de la bugetele locale; 
 
k2) sumele obţinute din pronosticuri şi 
pariuri sportive; 
 
 
 

 
 

Se elimină 
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39. La art.68 se introduce alineatul 2 
cu următorul cuprins: 
 
(2) Structurile sportive fără scop 
patrimonial şi Comitetul Olimpic 
Român sunt exceptate de la plata 
impozitului pe profit atunci când 
utilizează cel puţin 80% din veniturile 
obţinute din alte surse decât cele 
prevăzute la alin.1, în scopul realizării 
obiectivelor pentru care au fost 
autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de 
investiţii şi dotări, precum şi pentru 
cheltuieli de funcţionare. 
 

 
 
 
 
 

Se elimină 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Punct 
nou 
introdus 
după 
pct.41 
din 
raportul 
de bază 

 8. După litera f) a alineatului (1) al 
articolului 70 se introduce litera g) 
cu următorul cuprins: 
 
“g) 5% din totalul încasărilor 
rămase după deducerea taxei de 
licenţă datorată, conform legislaţiei 
în vigoare, de organizatorii de 
pronosticuri şi pariuri sportive 
autorizaţi, în condiţiile legii, de 
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Comisia de autorizare a jocurilor de 
noroc, pentru jocurile de 
pronosticuri şi pariuri sportive 
bazate pe utilizarea de competiţii de 
gen pentru ramura respectivă, 
organizate în campionatele naţionale 
din alte ţări, de federaţiile şi 
oragnismele sportive internaţionale, 
precum şi în “ Cupa României”, 
conform Regulamentului de aplicare 
a prezentei legi.” 
 

10. 43. 42. Alineatul 1 al art. 71, litera e) va 
avea următorul conţinut: 
 
e) 20% din încasările realizate din 
pronosticurile şi pariurile sportive, ca 
urmare a utilizării de competiţii de gen 
pentru ramura respectivă, organizate în 
campionatele naţionale din alte ţări, de 
federaţiile şi organismele sportive 
internaţionale, precum şi în “Cupa 
României”; 

 
 
 

 
 
 

Se elimină 
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11. Punct 
nou 

introdus 
după 

pct. 43 
din 

raportul 
de bază 

Art. 71 alin. (1) lit. f) 
            ( text din Legea nr. 69/2000) 
 
f)  minim 10% din indemnizaţiile de 
transferuri interne şi internaţionale ale 
sportivilor, care se constituie în sursă 
de finanţare a activităţii sportive 
pentru copii şi juniori; 
 

9. Litera f) a alineatului (1) al 
articolului 71 va avea următorul 
cuprins: 
“f) 10% din indemnizaţiile de 
transferuri interne şi internaţionale ale 
sportivilor, care se constituie în sursă 
de finanţare a activităţii sportive pentru 
copii şi juniori, inclusiv a celor din 
cluburile şcolare;” 

 

12. 46. Litera d) a art. 74 va avea următorul 
conţinut: 
 
d) 20% din încasările nete rămase după 
deducerea taxei asupra jocurilor la 
sistemele de pronosticuri şi pariuri 
sportive, organizate cu utilizarea 
competiţiei sportive profesioniste 
respective; 

 
 
 
 

Se elimină 

 

13. 48. 47. Alineatul 1 al art.76 va avea 
următorul conţinut: 

Art.76 (1)Ministerul Educaţiei şi  
Cercetării şi Ministerul Tineretului 
şi Sportului, complexurile sportive 
naţionale,  cluburile sportive, Comitetul 

10. Articolul 76 va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art.76 -  Agenţia Naţională pentru 
Sport, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, complexele sportive 
naţionale, Comitetul Olimpic Roman si 
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Olimpic Roman si federaţiile sportive 
naţionale sunt scutite de la plata taxelor 
vamale, şi au cota 0 de  T.V.A. pentru 
importul  de echipament sportiv si 
materiale sportive, instalaţii şi 
aparatura specifica, necesare activităţii 
de pregătire, reprezentare şi participare 
a sportivilor şi echipelor componente 
ale loturilor sportive naţionale si 
olimpice la competiţiile internaţionale 
oficiale: jocuri olimpice, campionate si 
cupe mondiale si europene, şi respectiv 
a sportivilor şi echipelor cluburilor 
sportive care participă la competiţiile 
internaţionale oficiale inter cluburi.  

48. La art. 76 se  introduce alineatul 
(2) care va avea următorul conţinut: 
(2) Operaţiunile privind prestările de 
servicii şi livrările de bunuri efectuate 
de instituţiile publice din subordinea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
şi a Ministerului Tineretului şi 
Sportului care administrează baza 
materiala a activităţii sportive, pentru 

federaţiile sportive naţionale sunt 
scutite de la plata taxelor vamale  
pentru importul  de echipament sportiv 
şi materiale sportive, instalaţii şi 
aparatură specifică, necesare activităţii 
de pregătire, reprezentare şi participare 
a sportivilor şi echipelor componente 
ale loturilor sportive naţionale si 
olimpice la competiţiile internaţionale 
oficiale: jocuri olimpice, campionate şi 
cupe mondiale şi europene, şi, 
respectiv, a sportivilor şi echipelor 
cluburilor sportive care participă la 
competiţiile internaţionale oficiale inter 
cluburi.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această prevedere se 
regăseşte în Codul 
fiscal, art. 127 alin. 4. 
 
 
 



 19

realizarea activităţilor sportive 
specifice, nu se cuprind în sfera de 
aplicare a taxei pe valoarea adăugată.” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14. 49. 49. Alineatele (1) şi (3) ale art.78  se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

Art.78 (1) În sensul prezentei legi baza 
materiala sportiva cuprinde totalitatea 
terenurilor şi spatiilor, precum şi 
amenajările, instalaţiile şi construcţiile 
care sunt destinate organizării şi 
desfăşurării activităţii de educaţie fizică 
si sport, sediile Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi a 
Ministerului Tineretului şi Sportului 
şi ale unităţilor subordonate 
acestuia. 

 
(3) Bazele sportive din domeniul public 
şi privat al statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv din 
sectorul privat omologate se înscriu 

11. Alineatul (3) al articolului 78 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 

Se elimină 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
“(3) Bazele sportive din domeniul 
public şi privat al statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv din 
sectorul privat, omologate se înscriu 

 



 20

obligatoriu în Registrul bazelor 
sportive conform unei metodologii 
aprobate prin Ordin al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
 

obligatoriu în Registrul bazelor 
sportive conform unei metodologii 
aprobate prin Ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Sport.” 
 

15. 53. 52.Alineatele 5,6,14 şi 15 ale art.80 se 
modifică şi vor avea următorul 
conţinut: 

 
Art.80(5) Deţinătorii de bunuri 
prevăzute la alin. (1) si (2), care 
urmează să fie reintegrate în 
patrimoniul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi a Ministerului Tineretului 
şi Sportului, sunt obligaţi să pună la 
dispoziţie împuterniciţilor Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului 
Tineretului şi Sportului toate 
documentele care atesta proprietatea, 
evidentele contabile, precum şi 
documentele necesare în vederea 
înregistrării, în termen de 180 de zile. 
Agenţia naţională pentru Sport prin 
împuterniciţii săi, vor acţiona în justiţie 

12. Alineatele (5), (6), (14) şi (15) ale 
articolului 80 vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
“(5)Deţinătorii de bunuri prevăzute la 
alin. (1) şi (2), care urmează să fie 
reintegrate în patrimoniul Agenţiei 
Naţionale pentru Sport, sunt obligaţi 
să pună la dispoziţie împuterniciţilor 
acesteia toate documentele care atestă 
proprietatea, evidenţele contabile, 
precum şi documentele necesare în 
vederea înregistrării. Agenţia Naţională 
pentru Sport, prin împuterniciţii săi, va 
acţiona în justiţie persoanele juridice 
sau fizice care refuză semnarea 
protocoalelor şi predarea documentelor 
de proprietate. Aceste acţiuni sunt 
scutite de taxă de timbru.” 
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persoanele juridice sau fizice care 
refuza semnarea protocoalelor şi 
predarea documentelor de proprietate. 
Aceste acţiuni sunt scutite de taxa de 
timbru. 
 
(6) Intabularea dreptului de proprietate 
asupra bunurilor imobile aparţinând 
bazei materiale sportive se face cu 
scutirea de plata taxelor prevăzute de 
lege. De asemenea, sunt scutite de taxa 
de timbru şi cererile de chemare în 
judecată privind acţiuni în prestaţie 
tabulară, radiere, anulare sau 
modificare a înscrierilor din cartea 
funciară înaintate de instituţiile sau 
persoanele prevăzute la alineatul 5. 
 

(14) Comitetul Olimpic Roman si 
federaţiile sportive naţionale, ca 
persoane juridice de drept privat, de 
utilitate publică, pot primi în folosinţa 
gratuită, pe termen limitat, bunuri 
imobile din patrimoniul statului şi al 

 
 
(6) Intabularea dreptului de proprietate 
asupra bunurilor imobile aparţinând 
bazei materiale sportive se face cu 
scutirea de plata taxelor prevăzute de 
lege. De asemenea, sunt scutite de taxa 
de timbru şi cererile de chemare în 
judecată privind acţiuni în prestaţie 
tabulară, radiere, anulare sau 
modificare a înscrierilor din cartea 
funciară înaintate de instituţiile sau 
persoanele prevăzute la alin. (5). 
 
 
(14) Comitetul Olimpic Român şi 
federaţiile sportive naţionale, ca 
persoane juridice de drept privat, de 
utilitate publică, pot primi în folosinţa 
gratuită, pe termen limitat, bunuri 
imobile din patrimoniul statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
(15) Patrimoniul din domeniul public al 
statului, aflat la data intrării în vigoare 
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unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
(15) Patrimoniul din domeniul public al 
statului, aflat în administrarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 
al Ministerului Tineretului şi Sportului 
poate fi transferat în domeniul public al 
comunelor, oraşelor sau judeţelor, după 
caz, în condiţiile legii.  
 

a prezentei legi in administrarea 
Agenţiei Naţionale pentru Sport 
poate fi transferat în domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor sau 
judeţelor, după caz, în condiţiile legii. 

16. 59. 58. La art. 88 se introduc literele i) şi 
j) care vor avea următorul cuprins: 
 
 
i) neachitarea contravalorii timbrului 
olimpic către Comitetul Olimpic 
Român. 
 
j) neînregistrarea în Registrul  
bazelor sportive a acestora. 

13. După litera h) a articolului 88 se 
introduc  literele i), j) şi k), cu 
următorul cuprins: 
 
i) neachitarea contravalorii timbrului 
olimpic către Comitetul Olimpic 
Român; 
 
  j) neînregistrarea  bazelor sportive în 
Registrul  bazelor sportive; 
 
k) nerespectarea prevederilor art. 70 
alin.(1) litera g). 
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17. 61. 60. Alineatul 1 al art. 89 se modifică 
şi  va avea următorul cuprins: 
 
Art.89 - (1) Contravenţiile prevăzute la 
art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi 
persoanele juridice, se sancţionează 
după cum urmează:  
 
 a) cu amenda de la  6.000.000  lei la 
30.000.000  lei, pentru persoane 
juridice, si cu amenda de la 3.000.000 
lei la 15.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. 
a)-c);  
 
b) cu amenda de la 15.000.000  lei la 
45.000.000 lei, pentru persoane 
juridice, si cu amenda de la 9.000.000 
lei la 30.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. 
d)-f);  
 
c) cu amenda de la 6.000.000  lei la 
15.000.000 lei, pentru persoane 
juridice, si cu amenda de la 3.000.000 

14.Alineatul (1) al articolului 89  va 
avea următorul cuprins: 
 
Art.89 - (1) Contravenţiile prevăzute la 
art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi 
persoanele juridice, se sancţionează 
după cum urmează:  
 
 a) cu amendă de la  6.000.000  lei la 
30.000.000  lei, pentru persoane 
juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 
lei la 15.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. 
a)-c);  
 
b) cu amendă de la 15.000.000  lei la 
45.000.000 lei, pentru persoane 
juridice, şi cu amendă de la 9.000.000 
lei la 30.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. 
d)-f) şi i) şi j);  
 
c) cu amendă de la 6.000.000  lei la 
15.000.000 lei, pentru persoane 
juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 
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lei la 9.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) 
si h). 
 

lei la 9.000.000 lei, pentru persoane 
fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) 
şi h); 
 
d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 
500.000.000 lei, pentru persoanele 
juridice, faptele prevăzute la art. 88 
lit. k). 
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